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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2016-10-17 
 
Plats: Konferensrummet M-Husets källare  
Tid: Måndag den 17 oktober kl. 12:00 
  
Närvarande: Alice Abrahamsson, Staffan Björkdahl, Fredric Furborg, Anton Jansson, Johan Karlsson, 

Sebastian Salinder, Emanuel Sanne 
 

§	1. Mötets öppnande   Anton Jansson förklarar mötet öppnat kl.12:02. 
 

§	2. Val av mötesordförande   Anton Jansson väljs till mötesordförande. 
  

§	3. Adjungeringar    Inga adjungeringar  
 

§	4. Val av sekreterare   Sebastian Salinder väljs till sekreterare. 
 

§	5. Val av justeringsperson                    Johan Karlsson väljs till justeringsperson.                 
 
§	6. Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs.     

  
§	7. Godkännande av föregående protokoll   Bordläggs till senare del av mötet. 
 
§	8. Hur mår du?   

 
§	9. Varvet                          
Anton :     
Föregående vecka:  
• Varit på KU-möte, informerade om detta. 
• Varit på FUM, informerade om detta. Alla får komma på FUM 
• Möte med vUO 
• Fått ett utkast för riktlinjer om kapsyllekar från KL. 
Kommande vecka:   
• Påminna om verksamhets-/revisionsberättelser till SM2 
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Alice:     
Föregående vecka:  
• Möte med UA på Elektro. Informerade kort om detta. 
• Möte med vUO 
Kommande vecka:   
• MUU-möte 

 
Fredric:     
Föregående vecka:  
• Skyddsrond, mer info kommer. 
• Löst grejer med banken 

 
Emanuel: 
Föregående vecka:  
• Klar med ekonomin för september. 
 
Johan:  
Föregående vecka:  
• Sponsutbildning med kåren. 

 
Sebastian: 
Föregående vecka:  
• Kommit ikapp med protokoll 
• Gjort aspningsschema 
• Skrivit riktlinjer för kommunikation inom sektionen. 
Kommande vecka:   
• Vara med på ordförråd. 

 
Staffan:  
Föregående vecka:  
• Mottagningsutvärderíng som det informerades kort om. 
Kommande vecka:   
• Tisdagsluncher 
• Hålla i ordförråd 
• SMART-möte 
• Sammanställa inf-tider med föreläsare 
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§	10. Äskningar 
 

a. Äskning 2: Projektorduk Kul och välarbetad äskning.   
  Styrelsen beslutar att: bordlägga äskning 2: Projektorduk,  
   Maskinsektionen (bilaga 1) till nästa möte. 

 
§	11. Diskussion  

 
a. Frågor till TUT Bordläggs till nästa möte. 

 
b. Val av hedersmedlem Anton tog upp att sektionen borde nominera en ny 

hedersmedlem, resten av styrelsen håller med.     
Fortsättning följer. 

 
c. Present Emanuel anser att styrelsen borde ge en present till några som 

verkligen förtjänat det, styrelsen håller med, vidare diskussion 
under nästkommande möten om vad. 

 
§	12. Veckobrevet  Inget bidrag till veckobrevet. 

 
§	13. Övriga punkter  

 
a. Programrådsrepresentater Vi behöver välja in nya programrådsrepresentanter. Bordläggs 

till nästa möte. 
 

b. Anmälan Studentrösten Alice anmäler vårt deltagande till kåren för studentrösten, detta 
för att få material som kan användas i anslutning till denna. 

 
c. Underrätta om sektionsmötet  Sebastian skall underrätta alla utomstående sektionen som skall 

vara med på SM2 att det denna gång kommer hållas den 24/11. 
 

d. TSSW  Workshop på kåren för sektionsstyrelser den 9/11, vi ser till att 
ha ett diskussionspass direkt efteråt som bland annat kan 
behandla dessa frågor. 

 
e. M-Ord, mtek.chalmers.se M-Ord vill ha egen sida och lägga upp en digital version av sin 

tidning. Sebastian tar hand om vidare kontakt etc. 



 
 
 
 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll Styrelsemöte 2016-10-17 #09 
 

 
 
 Mötesordförande                                                Vid protokollet            Justeras 
 
 ___________________                                  ____________________                                 ___________________ 
Anton Jansson                                  Sebastian Salinder            Johan Karlsson  
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 

 
f. Brodyr  Alla skall till på beslutsmötet på torsdag ha sina skjortor 

tvättade, Johan löser brodyr. 
 

§	14. Under mötet bordlagda frågor 
  

a.  Godkännande av föregående protokoll Styrelsen beslutar att: godkänna protokoll: 
  2016-09-19 Styrelsemöte #05 
  2016-09-26 Styrelsemöte #06 
  2016-09-29 Beslutsmöte #03 
  2016-10-03 Styrelsemöte #07 
  2016-10-10 Styrelsemöte #08 
  2016-10-13 Beslutsmöte #04. 
 

§	15. Mötets avslutande Mötet avslutades 12:58 
 
 
 
 
Bilagor	
	
1.	Äskning	2:	Projektorduk,	Maskinsektionen	
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Projektorduk, Maskinsektionen 
 
Bakgrund 
Som julpyntare vill vi främja maskinteknologernas julkänsla genom att visa julkalendern under december 
i Winden. För att kunna göra detta behövs en projektor samt projektorduk. Vi har pratat med AV service 
och kommer kunna få en begagnad projektor från dem, däremot behövs en duk.  
 
Med permanent projektor och duk i Winden öppnas en mängd användningsområden:  

• Visa julkalendern. 
• Hålla infomöten där projektor behövs, t.ex. under aspningen för visa sin verksamhetsplan. 
• Visa Asterix-filmer under maskinaredagen eller dylikt. 
• Visa filmer under sittningar och andra arrangemang. 
• Ha som sånghäfte på storbild under sittningar. 
• Ha filmkvällar, både arrangemang och spontana.  
• MISS eller M-Spel kan ha gokart-, fifaturneringar eller dylikt. 
• Använda som dekor genom att visa bildspel, filmer eller stillbilder.  
 

 
I och med en projektor kommer Windens användningsområdern som sektionslokal och vardagsrum för 
maskinteknologer öka.  
 
Syfte och mål 
Syftet är ge Winden ett bredare utbud för att kunna användas under olika arrangemang samt att kunna 
visa julkalendern under december.  
 
Genomförande  
För att öka upplevelsen av filmvisandet behövs en större projektorduk än vad som går att få tag på hos 
AV service. De dukar som finns att tillgå där är runt 150x150 cm, vilket ser väldigt litet ut i en så stor 
lokal samt gör det svårt att se på långt håll. En större duk gör att alla kan se även då Winden är fullsatt 
och inte bara de två första raderna, (se Figur 1).  
 
Vi tänker oss att duken ska monteras ovanför Maskinmärket för att man ska kunna se den så bra som 
möjligt. Kassetten kan med fördel målas över med samma bruna färg för att smälta in i väggen (det finns 
överbliven färg sen renoveringen).  
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Figur 1. Exempel på hur en 150x150 cm-duk ser ut i Winden. 

Tidsplan 
Vi kommer få projektorn av AV service i mitten/slutet av november och det är bra om duken kommer 

samtidigt så att de kan monteras samtidigt. Allting måste vara klart innan 1 december, så vi kan 
börja visa julkalendern.  
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Budgetkalkyl  
Vi har följt Elgigantens mall för vilken duk man ska välja (http://www.elgiganten.se/cms/projektorduk-
vilken-ska-man-valja/projektorduk-vilken-ska-man-valja/). Vi tror att 135”-duk skulle var det optimala, 
men en 108”-duk skulle också kunna funka, tittavståndet blir lite kortare då bara.  
Vi tror också att en grå duk vore bäst, då det är svårt att få Winden helt mörk.  
 
Vi har tänkt införskaffa en manuell projektorduk då detta är billigare och enklare att manövrera.  
 
Denna projektorduk är vårt förstahandsval då den är både stor och prisvärd. I leveransen ingår även 
skruvar och muttrar för montering.  
Manuell, 146”, 2999 kr 
https://www.projektorshop24.se/sv/celexon-filmduk-economy-manuell-146-tum-300-x-225-
cm.html?utm_source=pricerunner&utm_medium=pricerunner&utm_campaign=pricerunner 
 
 
Andrahandsval: Manuell, 120”, 1699 kr 
https://www.dustinhome.se/product/5010895465/manuell-169-266x150-120-svart-
kassett?ssel=false&utm_campaign=pricerunner&utm_source=pricerunner.se&utm_medium=pricecompar
e&utm_content=5637147039 
 
Här är några exempel på andra projektordukar: 
 
Motordriven, 106”, 12 999 kr 
https://www.dustinhome.se/product/5010809052/velvet-cinemamulti-1692351-234x132-
106?ssel=false&utm_campaign=pricerunner&utm_source=pricerunner.se&utm_medium=pricecompare&
utm_content=5637147036  
 
Motordriven, 106” , 3295 kr 
https://www.dustinhome.se/product/5010752049/fantasy-169-234x132-106-
gra?ssel=false&utm_campaign=pricerunner&utm_source=pricerunner.se&utm_medium=pricecompare&
utm_content=5637147039 
 
Motordriven, 92”, 68 795 kr 
https://www.hembiobutiken.se/produkter/dukar/eldriven-16-9/167260-screen-excellence-rm2-t-en4k-16-
9/ 
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Intäkter  

Äskning  3398 
 
Summa:  3398 
 

Kostnad 
Projektorduk 2999 
Frakt  399 
Summa:  3398 
 
Totalt:   0  
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Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar Julpyntarna  
 
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 3398 kr för 

Projektorduk. 
 
 
________________________________ 
 




